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Мапа на училиштето 

 

 
 

 
Годишен извештај 

За работата и постигнатите резултати на крајот од учебната 
2018 / 2019 година 

 

Мисија: Создаваме здрава училишна клима за учење на учедниците од сите етнички 
заедници 

 

Визија: Сакаме нашето училиште да биде средина во која учениците од различни 
етнички заедници ќе доаѓаат со задоволство затоа што наставата во него ќе биде 
современа, ефикасна, квалитетна, мултиетнички интегрирана и прилагодена на 
потребите и интересите на учениците, опкружувањето, наставниците и државата. 
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1. Вовед 
 

Општинското основно училиште „26Јули“ – Скопје е централно 
самостојно училиште лоцирано на ул. „Индира Ганди, Општина Шуто Оризари. 

Учебната 2018/2019 година започна на 3 септември со свеченост по 
повод приемот на првачињата,а заврши на 31,12,2018 година.Зимскиот 
распуст за учениците започна на 02,01,2019 а заврши на 22,01,2019г. 

Вроеото полугодие по барање на МОН не започна на 23.01.2019г поради 
загадувањето започна три дена подоцна а истите беа одработени во месец 
март и април. 

Вo текoт на  учебната 2018/2019 година се подобрени условите за 
унапредување на воспитно – образовниот процес а училиштето ќе  продолжи 
со усовршувањето на работата на следните стратешки цели: 

Зајакнување на мотивираноста кај наставниците преку систем на награди 
Подобрување на инфраструктурата                                                                
Глетувани и варосани се училниците, ходниците,тоалетите и 
соблекувалните во фискултурната сала а истите за време на зимскиот 
одмор беа проветрни и извршена дератизација.                                                                                  
Варосани се канцелариите за време на летниот распуст  истите за време 
на зимскиот одмор беа проветрни,исчистени и извршени потребните 
поправки.                                                                                                               
Поправки на сите училниците  каде имаше проблем.                                                                         
Наместен е топол под во 2 училници каде се изведува целодневна 
настава                                                                                                 
Чистење,фарбање на радијаторите во целото училиште и менување на 
вентилите                                                                                                                    
Менување на столчињата во училниците каде се изведува целодневна 
настава                                                                                                                   
Направен е паркинг за возила во дворот на училиштето                                          
Поплочен и хортикултурно  уреден дворот пред училишната зграда                        
Поплочен и хортикултурно  уреден меѓупросторот од училиштето                         
Поставени се нови клупи и осветлување во дворот на училиштето                               
Купени се канцелариски материјали,принтери,компјутери како и поставен 
видео бим за информација на учениците ,родителите и наставниците,                                                                                                         
Набавка на нов алат за хаус-мајсторот,градинарот,како и садници и 
разновидни цвеќиња за разубавување на дворот.  
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Афирмација на училиштето                                                                                                                               

-поставен билборд во училиштето каде учениците ги добиваат потребите 

информации за наставата и воннаставните активности.                                                                                                   

-започна со работа и ВЕБстраната како и ФБстраната на училиштето каде 

родителите можат да се информираат за секојдневната работа на училиштето 

а со што би се Унапредувила и соработката со родителите 

 
 

 

2.Лична карта 
 

Име на училиштето  

ООУ ,,26Јули,, 

адреса, општина, место Шуто Оризари ул.Индира Ганди бр.31 

Телефон тел. 2650-453 

Фах Факс 2650-453. 

е-маил ou26juli@yahoo.com 

основано од 1965 

Верификација- број на актот 10-371/3 

Година на верификација 1995 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Албански јазик 

Година на изградба Училиштето е формирано 1965 година 
кога наставата се изведувала во хангари 
а во 1971 се преселат во нов објект. 

Тип на градба Цврста градба 

Површена на објектот Објектот е со површина 4757 m2 

Површина на училшниот двор Дворна површина 12377,00 m2 

Површина на спортски терени и 
игралишта 

Фискултурна сала со површина  530,10 
m2, игралиште 800,00 m2 

Училиштето работи во смена Наставата ќе се изведува во две смени. 

Начин на загревање на училиштето Сопствено греење 

Број на одделенија 78 

Број на паралелки 78 

Број на смени 2 

Статус на еко-училиште (зелено знаме, 
сребрено или бронзено ниво) 

/ 

Датум на добиен статус / 

 
 

3.Материјално технилки услови 
Од опрема училиштето поседува: разглас (1), апарат за копирање (1), 

телевизори (1), микроскоп (3),  касетофони (3), 17 компјутери и 33 лаптопи за 

учениците, лаптопи за наставниците, 5 компјутери  за администрација, 3 ЛЦД 

проектори, музички системи (1), клавир и интернет мрежа достапна за секој наставник 

и ученик.Покрај постојните наставни средства за што поефикасно и поуспешно 

реализирање на наставата, училиштето во 12 училници има проектори располага со 
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кабинет по информатика кој е опремен со 12 компјутери.                                                    

Училиштето е поврзано со интернет и има сопствена меил адреса.                            

Персонални компјутери има кај директорот, секретарот, библиотекар,книговодителот, 

стручните соработници                                                                                                  

Училиштето има фискултурна сала и  игралиште за мал фудбал. 

 

 

 

4.Структура на вработени 
Раководен орган 1 

Помошен директор 1 

Стручни соработници 2 

Библиотекар 2 

Административен персонал 3 

Домаќин 1 

Ложач 1 

Чувар 3 

Технички персонал 18 

 
* Структура на наставен кадар 

определено неопределено 

одделенска предметна одделенска предметна 

14 28 35 32 

42 67 

 

Всс 89 Несоодветни кои предаваат друг предмет  6 

Вшс 12 Ссс 2 
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* Табела на вработени наставници на македонски наставен јазик и предмет кој 

го предаваа 

 Одделенска  Предметна настава Предмет кој го предава 
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* Табела на вработени наставници албански наставен јазик и предмет кој го 

предаваат 

настава 

I-8одд Анета Стојковска VI-7 одд Соња Алексијоска Македонски 
I-9одд Ирена 

Велјановска 

VI-8 одд Жаклина Крстевска Математика 

I-10одд Татјана Коцева VI-9 одд Ангела Никодиновска Математика/информатика 

II-7 одд Лидија 
Димитриевска 

VII-7 
одд 

Даниела Куч Англиски 

II-8 одд Татјана 
Троковска 

VII-8одд Златко Крстевски Физика/Математика 

III-8одд Биљана 
Живковиќ 

VIII-
7одд 

Снежана Матевска Македонски 

III-9одд Далила 
Лепчевска 

VIII-
8одд 

Таска Велковска 
Китановс 

Географија/Етика 

III-10одд Цвета Џеладин IX -7 
одд 

Софче Глическа Германски/Класична 
култура 

IV-7 одд Марија 
Папалиска 

IX -8 
одд 

Владимир Чулев Ликовно/проекти од 
ликовно/иновации/вештин
и за живеење/класична 
култура 

IV-8 одд Маја Јанковска Предметни наставници кои немаат класно раководство 

V-7 одд Споменка 
Младеновска 

 Марина Поповска Биологија/хемија/природн
и науки 

V-8 одд Амиде Шаќири Димитар Лазовски физичко 

V-9 одд Елена 
Трајановска 

Благоја Стојановски техничко 

  Благоја Илиовски Историја/граѓанско обр 

Ален Умер Јазик и култура на Ромите 

Милена Ѓорѓевиќ Англиски 

Сибел Бајрам Англиски 

Раде Илевски Физичко 

Дарко Мојсеев Музичко/проекти од 
музичко/класична култура 

Одделенска настава Предметна настава Предмет кој го предава 
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I-1  одд Садије Алити VI-1одд Рејхане Али Германски 

I-2  одд Ќамуране Реџа VI-2одд Атмије Шаќири Иновации/Граѓанско 

I-3  одд Бурбуќе Ќ/ Сара Курти VI-3 одд Aгим Исмаили Музичко/танци и ора 

I-4 одд Ханифе Џемаили VI-4 одд Елифе Азири Албански 

I-5 одд Хабибе Мустафа VI-5 одд Саније Рака Физика 

I-6 одд Семаат Самакова VI-6 одд Џемиле Јусуфи Природни науки 

I-7 одд Семране VII-1 одд Дрита Чиче Техничко 

II-1 одд Исак Алилов VII-2 одд Букури Азири Ликовно/проекти од лик 

II-2 одд Семиха Рака VII-3 одд Даут Идризи Биологија/ПН 

II-3 одд Мерита 
Ајдини/Ганимете 

VII-4 одд Себахате Адемовиќ Албански 

II-4 одд Арта Исмаили VII-5 одд Нимет Бектеши Физичко 

II-5 одд Фатмире Дулови VII-6 одд Блерта Даци Англиски 

II-6 одд Зерифете Адеми VIII1одд Гокмен Вели Информатика 

III-1 одд Луиза Муладаути VIII-2одд Гента Мирзо Ликовно/проекти од лик 

III-2 одд Фатиме Љачи    

III-3 одд Бурбуќе 
Џамбази/Себахате 
Халими 

VIII-3одд Канарина Чилку Германски 

III-4 одд Себахате Синани VIII-4одд Шкељзен Ибрахими Англиски 

III-5 одд Ѓулфере Ибрахими VIII-5одд Исмаили Исмали Албански 

III-6 одд Селиме Сефа VIII-6одд Нурије Адеми Албански/етика 

III-7 одд Елвира Муча IX-1 одд Гзиме Гоца Албански 

IV-1 одд Исние Арифи IX -2 одд Неџарие Сахити Математика 

IV-2 одд Дрита Алили IX -3 одд Несрин Идризи Англиски 

IV-3 одд Себахате Османи IX -4 одд Aвни Дураку Историја 

IV-4 одд Дрита Исмаили IX -5 одд Гзим Зимери Географија 

IV-5 одд Ваљдете Селими IX -6 одд Хабибе Јакупи Биологија 

IV-6 одд Арлинда Бајрами Предметни наставници кои немаат класно раководство 

V-1 одд Нерџиван Лесковица  Зури Весели Физичко 

V-2 одд Имране Демири Бедрије Бериша Математика 

V-3 одд Андријана Адеми Шаип Сулејмани Математика 

V-4 одд Теута Златку Сулејман Исени Математика 

V-5 одд Бејтула Максуди Нермин Адеми Математика 

V-6 одд Мирлинда Л/Џулије Ј Факете Реџепи Географија 

Наставници кои предваат во 
одделенска.настава 

Сузана Кираџиу Хемија 

Доронтина Речи Англиски Александар 
Постоловски 

Музичко 

Азра Муча Англиски Гордана Покупец Македонски 

Зухра Хусман Англиски Анета Владевска Македонски 

 Игбала Елези Македонски 

Кујтиме Идризи Англиски 

Муаља Хасани Историја 

Садри Арифи Помошник директор 

  Фаредин Ливарека Физичко 
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Во ООУ „26 ЈУЛИ“ – Скопје воспитно-образовната работа која е 
примарна ја реализираат 109  наставника од кои 31 предаваат во македонска 
настава и 78 во албанска настава. 

 
* Стручно усовршување на наставниот кадар 

За стручно усовршување на наставниот кадар во одделенската и 
предметната настава, а со цел поквалитетна реализација на воспитно 
образовниот процес, наставниот кадар од нашето училиште присуствуваше на 
обуки организирани  од БРО. 
 

5.Настава 
 

Во нашето училиште наставата се изведува според Наставниот план и 
програма за основно образование за одделенска и предметна настава. 
Наставата се изведува на македонски јазик и албански јазик. 

Целокупниот наставен кадар е со соодветно образование кое е во склад 
со работните задачи кои ги реализираат. 

 Изработка на сопствените годишни програми 

 Учество во изработката на годишната програма на училиштето 

 Соработка со родители 

 Соработка со локална средина 

 Учество и работа во одделенските и Наставничкиот совет 

 Соработка со педагошко психолошка служба 

 Изготвување извештаи за работа 
* Паралелки 78 

македонски наст јаз албански наст јаз 

одделенска предметна одделенска предметна 

I-3 VI-3 I-7  VI-6 

II-2 VII-2 II-6 VII-6 

III-3 VIII-2 III-7 VIII-6 

IV-2 IX-2 IV-6 IX-6 

V-3 / V-6 / 

Вк-13 Вк-9 Вк-32 Вк-24 

Вкупно-22 Вк-56 

Оваа учебна година наставата се изведува во две смени во која се опфатени 
сите ученици од одделенската и предметната настава. 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 / 2019 

10 

 

Оваа учебна година целодневна настава посетуваат ученици од прво,второ и 
трето одделение албански наставен јазик. 

Според Наставниот план и програма и Законот за основно образование во 
ООУ „26 Јули“ – Скопје  во учебната 2018/2019 година се реализираат 
следните видови настава:                    
 * Задолжителна настава план и програма од БРО 
Наставата по задолжителните предмети е содржинска основа на училиштето, а се 

организира за сите ученици кои подлежат на задолжително основно бразование и 

воспитение. Задолжителната настава ќе се конкретизира и реализира со годишни 

планови, тематски распределенија и дневни подготовки. Наставата се изведува 

според одобрени наставни планови и програми од БРО и МОН, а се организира во 

училници, кабинети, сала за физичко и спортски терени и во природа 

* Изборна настава по одделни наставни предмети 
Изборните предмети им даваат можности на учениците за проширување и 
продлабочување на знаењата и развивање на индивидуални способности во 
одделни наставни предмети, според наставниот план изучување на изборни 
предмети има во IV, V, VI, VII , VIII, IX одделение.  

 
Македонски наставен јазик Албански наставен јазик 

Изборен предмет одд Изборен предмет одд 

Творештви IV,V Творештви IV,V 

Јазик и култура на Ромите IV од VIII Етика во религиите VI 

Класична култура на Европска цивил VI Проекти од ликовната уметност VII,IX 

Проекти од ликовната уметност VII Танци и ора VIII 

Вештини за живеење VIII   

Проекти од музичко IX   

*Час на одделенската заедница се изведува секој понеделник првиот час а го 
реализираат одд.наставници 
  * Дополнителна настава се изведуваше по секој предмет во текот на 
учебната 2018/2019г за ученици кои покажуваат послаби резултати во учењето 
од II до IX одделение 
 * Додатна настава се изведуваше за ученици кои покажуваат интерес кон 
поедини области и тоа по предметите,математика,мајчин 
јазик,ликовно,музичко,странски јазик. 

* Слободни активности 
Сите наставници по потреби предвидени според годишната програма во текот 
на учебната 2018/19 редовно реализираа  слободни   ученички активности 
 
 * Бројна состојба на ученици по паралелки на македонски наставен јазик  

Во учебната 2018/2019 година во ООУ „26 Јули“ – Скопје, опфатени се  
ученици кои се распределени во 78 паралелки  
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од I – IX одделение.  

Од нив 1464 ученици албански наставен јазик и 500 
 ученици на македонски наставен јазик или вкупно 1964 ученици. 

 Бројна состојба на учениците за цело училиште 
 

 

 Бројна состојба на учениците на македонски наставен јазик и 
албански наставен јазик  

Одделение број 
Вк. 
албански јаз 

Одделение број 
Вк. 
Македонски јаз  

  м ж вк   м ж вк 

I 7 90 108 198 I 3 36 44 80 

II 6 83 83 166 II 2 30 26 56 

III  7 75 82 157 III  3 35 33 68 

IV 6 77 71 148 IV 2 29 23 52 

V 6 74 77 151 V 3 30 27 57 

I – V 32 399 421 820 I – V 13 160 153 313 

VI  6 87 76 163 VI  3 25 29 54 

VII  6 72 86 158 VII  2 15 24 39 

VIII 6 86 87 173 VIII 2 25 25 50 

IX 6 71 79 150 IX 2 24 20 44 

VI – IX 24 316 328 644 VI – IX 9 89 98 187 

I – IX 56 715 749 1464 I – IX 22 249 251 500 

повторува  0 0 0 повторува  11 4 15 

осипан  0 0 0 осипан  3 11 14 

неоценет  0 0 0 неоценет  9 4 13 

ВКУПНО  0 0 0 ВКУПНО  23 19 42 

ВКУПНО 56 715 749 1464 ВКУПНО 22 272 270 542 

Одделени
е 

Бр 
на 
пар
але
лки 

Вк.бр 
заврш
иле 

Не 
завр
шил
е 

машки женски 
повтору
вачи 

осипани 
неоцене
ти 

I 10 282 278 4 126 152 0 3 1 

II 8 226 222 4 113 109 0 3 1 

III  10 226 225 1 110 115 0 1 0 

IV 8 203 200 3 106 94 0 0 3 

V 9 210 208 2 104 104 0 2 0 

I – V 45 1147 1133 14 559 574 0 9 5 

VI  9 230 217 13 112 105 9 1 3 

VII  8 199 197 2 87 110 0 1 1 

VIII 8 234 223 11 111 112 6 2 3 

IX 8 196 194 2 95 99 0 1 1 

VI – IX 33 859 831 28 405 426 15 5 8 

I – IX 78 2006 1964 42 964 1000 15 14 13 
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6.Успех и поведение на учениците 
* ОЦЕНУВАЊЕ,СЛЕДЕЊЕ ИВРЕДНУВАЊЕ 

Видови оценување и календар на оценување: Согласно концепцијата 

за деветгодишно образованиена крајот од првото полугодие учениците се 

оценети според стандардите за оценување дадени од БРО и МОН. 

Оценувањето е описно и нумерички според три развојни периоди: -учениците 

од I до III одделение се описно оценети на крајот од прво тромесечие и на 

крајот од првото полугодие, 

-учениците од IV до VI одделение се описно оценети на крајот од прво 

тромесечие и нумерички на крајот од првото полугодие,                                            

-учениците од VII до IX одделение се оценети нумерички                

Поради оптовареноста на учениците со писмено оценување, училиштето има 

изготвено план за писмено оценување.  При планирањето се водеше сметка за 

законските ограничувања (дневно да се реализира најмногу едно, а седмично 

најмогу 2 писмени работи). Изготвени се досиеја за ученици и 

професионалното досие на наставник. Досието за ученици се состои од 

ученички изработки со цел перманентно следење на учениците и формирање 

објективна оценка. Професионалното досие на наставникот содржи дел од 

изработките на учениците, планирањата и превземените активности за 

реализација на редовната настава и воннаставните активности. Во училиштето 

е формиран Тим за следење, анализа и поддршка на оценувањето кој се 

состои од директор, помошник директор, стручна служба и претседателите на 

стручните активи. Тимот е задолжен за информирање на родителите и 

учениците за  усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди. 

Наставниците се грижат за реално оценување на знаењата на учениците преку 

примена на стандарди во оценувањето. Формативното и сумативното 

оценување се планираат и реализираат во текот на наставата преку редовно 

следење и вреднување на постигањата на учениците, прибирање показатели 

за нивните активности, ангажирање на учениците, посветеност во работата 

како и тимската работа. 
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* Македонски наставен јазик 

I-III m z vk   m z vk     

прво 36 44 80 Завршиле 101 103 204     

второ 30 26 56 Осипани 2 5 7     

трето 35 33 68 неоценети 1 1 2     

вкупно I-III 101 103 204 вкупно I-III 104 109 213     

  

oсипани I 1 2 3 неоценети I 1 0 1     

oсипани II 1 2 3 неоценети II   1 1     

oсипани III 0 1 1 

ненеоценети 
III 0 0 0 

  Вкупно осипани 2 5 7 Вкупно неоцене 1 1 2 
  

          I-III оправдани     неоправдани     вкупно     

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

прво 372 745 1117 0 0 0 372 745 1117 

втро 476 428 904 0 197 197 476 625 1101 

трето 465 477 942 118 60 178 583 537 1120 

вкупно 1313 1650 2963 118 257 375 1431 1907 3338 

          

IV-V m z vk 

   Вкупно 
завршиле 
бројчано IV-V 59 50 109 

  одлични 17 23 40           осипани 1 1 2 
  Мн.добри 13 14 30         неоценети 2 1 3 
  добри 21 12 33             вкупно 62 52 114 
  доволни 8 1 9 

      вкупно 59 50 109 
      неоценети 2 1 3 
      осипани 1 1 2 
      вкупно 62 52 114 
      

          IV-V оправда     неоправдани     вкупно     

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

  2928 815 3743 395 277 1092 3323 1092 4415 

          

VI-IX m z vk 

       Вкупно            
завршиле 
бројчано VI-IX 89 98 187 

 
 
 

 
одлични 15 18 33 повторувачи 11 4 15 

  Мн.добри 14 21 35           осипани 0 5 5 
  добри 26 36 62         неоценети 6 2 8 
  доволни 34 23 57             вкупно 106 109 215 
  вкупно 89 98 187 

      повторувачи 11 4 15 
      вкупно 100 102 202 
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неоценети 6 2 8 
      осипани 0 5 5 
      вкупно 106 109 215 
      

          VI-IX oправдани   неоправдани   вкупно     

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

  4766 4475 9241 2749 1245 3994 7515 5720 13235 

 
* Албански наставен јазик 

Запишани 
ученици m z vk. 

      

 прво 90 108 198 
        opravdani   neopravdani   vkupno     

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

  178 193 336 0 0 0 178 193 336 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запишани 
ученици m z vk. 

       четврто 77 71 148 
        opravdani     neopravdani   vkupno     

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

  1278 850 2128 104 58 162 1382 908 2290 

            m z vk 
      odlicni 24 34 58 
      mn.dobri 17 17 34 
      dobri 23 17 40 
  

  
   dovolni 13 3 16 

      
vkupno 77 71 148 

       

Запишани 
ученици m z vk. 

      
 петто 74 77 151 

      
  opravdani   neopravdani   vkupno   

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

Запишани 
ученици m z vk. 

      
 второ 83 83 166 

      
  opravdani   neopravdani   vkupno     

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

  915 907 1822 0 0 0 915 907 1822 

Запишани 
ученици m z vk. 

       трето 75 70 157 
        opravdani     neopravdani   vkupno     

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

  888 628 1516 70 17 87 1589 645 2234 
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  836 701 1537 91 42 133 927 743 1670 

           петто m z vk 
      odlicni 29 42 71 
      mn.dobri 17 25 42 
  

  
   dobri 22 7 29 

      dovolni 6 3 9 
      

vkupno 74 77 151 
      *  

Запишани 
ученици m z vk. 

       I-V 399 409 808 
        opravdani     neopravdani   vkupno     

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

  4095 3279 7374 174 75 249 4269 3354 7623 

           IV-V m z VK % 
  

 

  odlicni 53 76 129 81.64557 
     mn.dobri 34 42 76 48.10127 
     dobri 45 24 69 43.67089 
     dovolni 19 6 25 15.82278 
     vkupno 151 148 299 189.2405 
     so1 0 0 0 0 
     so 2 0 0 0 0 
     so 3 0 0 0 0 
     vkupno 0 0 0 0 
     Vkupno 151 148 299 189.2405 
      

Запишани 
ученици m z vk. 

      
 VI 87 76 163 

      
  opravdani   neopravdani   vkupno     

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

  2359 1411 3770 152 64 216 2511 1475 3986 

          
 VI m z VK % 

     
odlicni 22 45 67 41.1043 

     
mn.dobri 11 19 30 18.4049 

     
dobri 37 10 47 28.8344 

     
dovolni 17 2 19 11.6564 

     vkupno 87 76 163 100 
      

Запишани 
ученици m z vk. 

       VII 72 86 158 
        opravdani     neopravdani   vkupno     

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

  2137 2096 4233 333 140 473 2470 2236 4706 
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 VII m z VK % 
     odlicni 7 35 42 26.58228 
     mn.dobri 11 19 30 18.98734 
     dobri 38 28 66 41.77215 
     dovolni 16 4 20 12.65823 
     vkupno 72 86 158 100 
      

 
 

 

Запишани 
ученици m z vk. 

       VIII 86 87 173 
        opravdani     neopravdani     vkupno     

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

  2816 2245 5061 561 381 942 3377 2626 6003 

           VIII m z VK % 
     odlicni 9 23 32 20.2531646 
     mn.dobri 7 23 30 18.9873418 
     dobri 28 33 61 38.6075949 
     dovolni 42 8 50 31.6455696 
    

  

vkupno 86 87 173 109.493671 
      

 

Запишани 
ученици m z vk. 

      
 IX 71 79 150 

      
  opravdani   neopravdani   vkupno   

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk. 

  2287 1463 3750 246 93 339 2533 1556 4089 

          
 IX m z VK % 

     
odlicni 9 31 40 26.7 

     
mn.dobri 8 24 32 21.3 

     
dobri 39 19 58 38.7 

     
dovolni 15 5 20 13.3 

     
vkupno 71 79 150 100 

      

Запишани 
ученици m z vk. 

          VI-IX 316 328 644 
         

  opravdani   neopravdani   vkupno   
Po 
uceni% Vkupno% 

изостаноци m z vk. m z vk. m z vk.     

  9599 7215 16814 1292 678 1970 10891 7893 18784 24.064024 29.17 
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 VI - IX m z VK 

odlicni 47 134 181 

mn.dobri 37 85 122 

dobri 142 90 232 

dovolni 90 19 109 

vkupno 316 328 644 

 

 Преглед на успехот по предмети на крајот од  учебната 2018/2019 
година македонски наставен јазик 

predmeti 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % sredna ocenka 

makedonski 69 22,19 47 15,11 55 17,68 130 41,80 7 2,25 3,10 

Angliski 63 20,26 37 11,90 52 16,72 143 45,98 15 4,82 2,96 

germanski 12 3,86 17 5,47 29 9,32 98 31,51 15 4,82 1,37 

matematika 59 18,97 57 18,33 72 23,15 115 36,98 15 4,82 3,16 

likovno 105 33,76 49 15,76 64 20,58 63 20,26 7 2,25 3,36 

muzicko 78 25,08 55 17,68 66 21,22 89 28,62 6 1,93 3,19 

biologija 23 16,67 22 18,00 30 21,74 62 44,93 5 3,62 3,06 

geografija 25 8,04 21 6,75 36 11,58 66 21,22 15 4,82 1,49 

istorija 47 15,11 34 10,93 45 14,47 70 22,51 9 2,89 2,11 

tehnicko 28 44,44 10 15,87 18 28,57 8 12,70 5 7,94 4,05 

fizicko 143 45,98 65 20,90 61 19,61 48 15,43 7 2,25 4,05 

informatika 23 22,55 24 17,39 28 27,45 33 32,35 3 2,94 3,57 

romski 78 49,37 33 20,89 105 66,46 65 41,14 4 2,53 6,15 

graganska 24 24,24 19 19,19 29 29,29 35 35,35 2 2,02 3,59 

fizika 19 19,19 19 19,19 19 19,19 37 37,37 5 5,05 3,10 

hemija 16 16,16 15 15,15 27 27,27 37 37,37 3 3,03 3,01 

prir nauki 11 17,46 7 11,11 7 11,11 24 38,10 5 7,94 2,49 

pr.lik 9 23,08 5 12,82 11 28,21 14 35,90 0 0,00 3,23 

vestini za 
ziveenje 

16 28,57 11 19,64 14 25,00 15 26,79 0 0,00 3,50 

         etika 5 12,82 4 10,26 9 23,08 20 51,28 0 0,00 2,77 

inovacii 11 25,00 6 13,64 12 27,27 15 34,09 0 0,00 3,30 

pro.muz 20 45,45 6 13,64 9 20,45 9 20,45 0 0,00 3,84 

rab so kom 38 34,86 29 26,61 27 #DIV/0! 20 #DIV/0! 0 #DIV/0! 3,92 

tvorestvo 47 146,88 27 100,00 18 29,03 17 #DIV/0! 0 #DIV/0! 3,95 

       klas.kul 8 12,70 11 17,46 14 22,22 13 20,63 1 1,59 2,43 

vkupno 848   547   768   1152   128   3,23 
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 Преглед на успехот по предмети на крајот од  учебната 2018/2019 
година албански наставен јазик 

Lënda 
Mësimore 

5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 
Nota 

Mesatare 

Gj. Shqipe 158 24.53 92 14.29 159 24.69 235 36.49 0 0.00 3.27 

Gj. Maqedone 191 29.66 65 10.09 99 15.37 289 44.88 0 0.00 3.25 

Anglisht 198 30.75 70 10.87 140 21.74 236 36.65 0 0.00 3.36 

Gjermanisht 173 26.86 54 8.39 143 22.20 274 42.55 0 0.00 3.20 

Informatikë 169 52.65 76 23.68 64 19.94 12 3.74 0 0.00 4.25 

Matematikë 164 25.47 61 9.47 156 24.22 263 40.84 0 0.00 3.20 

Ars. Figurativ 307 47.67 129 20.03 146 22.67 62 9.63 0 0.00 4.06 

Ars.muzikor 297 46.12 122 18.94 115 17.86 110 17.08 0 0.00 3.94 

Fizikë 99 30.65 50 15.48 38 11.76 136 42.11 0 0.00 3.35 

Kimi 60 18.58 27 8.36 57 17.65 179 55.42 0 0.00 2.90 

Biologji 107 22.25 56 11.64 114 23.70 204 42.41 0 0.00 3.14 

Gjeografi 192 29.81 78 12.11 125 19.41 249 38.66 0 0.00 3.33 

Histori 189 39.29 95 19.75 155 32.22 205 42.62 0 0.00 3.42 

Ars. Fizik dhe 
Sh. 

407 63.20 128 19.88 70 10.87 39 6.06 0 0.00 4.40 

Edukimi 
qytetar 

104 32.20 34 10.53 69 21.36 116 35.91 0 0.00 3.39 

Arsimi Teknik 71 43.56 17 10.43 20 12.27 55 33.74 0 0.00 3.64 

Vvalle 
popullore 

54 36.00 30 20.00 50 33.33 39 26.00 0 0.00 4.12 

Etika e 
religjioneve 

71 43.56 29 17.79 38 23.31 25 15.34 0 0.00 3.90 

Etika  46 29.11 20 12.66 39 24.68 53 33.54 0 0.00 3.37 

inovacion 79 52.67 44 13.33 22 14.67 5 3.33 0 0.00 4.31 

proekt art 
figurativ 

168 54.55 43 13.96 66 21.43 31 10.06 0 0.00 4.13 
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shkenca 
natyrore 

68 41.72 29 17.79 32 19.63 34 20.86 0 0.00 3.80 

  
 

         Gjithësejt: 3372   1349   1917   2851   0 
 

3.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Преглед на успехот на крајот од  учебната 2018/2019 година 
 

Среден успех на ученици по одделение  

Учениците од I- III  се описно оценети 

одделение 2018/2019 полугодие 
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IV-1 одд 4,06 

IV-2 одд 3,92 

IV-3 одд 3,68 

IV-4 одд 3,56 

IV-5 одд 3,99 

IV-6 одд 3.63 

IV-7 одд  4.03 

IV-8 одд 3,81 

V-1 одд 4.25 

V-2 одд 3,9 

V-3 одд 3,66 

V-4 одд 4.48 

V-5 одд 4.12 

V-6 одд 4.00 

V-7 одд 3,96 

V-8 одд 3,59 

V-9 одд 3.23 

VI-1 одд 3,48 

VI-2 одд 3,50 

VI-3 одд 3,47 

VI-4 одд 4,38 

VI-5 одд 3,43 

VI-6 одд 2.92 

VI-7 одд 2.20 
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VI-8 одд 3.30 

VI-9 одд 2,74 

VII-1 одд 3.71 

VII-2 одд 3,50 

VII-3 одд 3.45 

VII-4 одд 3,62 

VII-5 одд 3,30 

VII-6 одд 3,61 

VII-7 одд 2.97 

VII-8 одд 3.11 

VIII-1 одд 3.28 

VIII-2 одд 2.89 

VIII-3 одд 3.33 

VIII-4 одд 3.40 

VIII-5 одд 3.06 

VIII-6 одд 2,86 

VIII-7 одд 3.47 

VIII-8 одд 2,97 

IX-1 одд 3,99 

IX-2 одд 3.47 

IX-3 одд 4.15 

IX-4 одд 3.12 

IX-5 одд 3.35 

IX-6 одд 3,55 

IX-7 одд 3,33 

IX-8 одд 3.14 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 / 2019 

22 

 

  

 

 

   
 

 Изостаноци на учениците на крајот од учебната 2018/2019 година 
 

                Одд 

Вид 

м
а
ке

д
о
н
с
ка

 

 

 

а
л

б
а
н
с
ка

 

   вкупно  

 
I-V VI-IX I-IX I-V VI-IX I-IX I-V VI-IX I-IX 

Оправдани 6706 9247 15953 7339 16814 24153 14045 26061 40106 

Неоправдани 1027 3994 5021   382 1970 2352 1409 5964 7373 

Вкупно 7733 13241 20974 7721 18784 26505 15454 32028 47479 
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 Поведение на учениците 
Во учебната 2018/2019 год. Во нашето беа изречени усна и писмена 

опомена,укор од одд.раководител и намалено поведение на вкупно 37ученик 
во предметна настава поради: 

IX-8 Леонардо  Али укор од одд. 21.11.2018 

IX-8 Мухамед Иљаз укор од одд. 21.11.2018 

IX-8 Мухамед Фејзулов укор од одд. 21.11.2018 

IX-8 Леон  Шабановски укор од одд. 21.11.2018 

IX-8 Алмин Алили писмена опом/намалено поведен 21.11.2018 

IX-9 Куртеши Али писмена опом/намалено поведен 21.11.2018 

IX-9 Самира Амза писмена опом/намалено поведен 21.11.2018 

IX-9 Зеин Ариф писмена опом/намалено поведен 21.11.2018 

IX-9 Садија Сакип писмена опом/намалено поведен 21.11.2018 

IX-9 Азбије Сејди писмена опом/намалено поведен 21.11.2018 

IX-9 Ферхат Хасан писмена опом/намалено поведен 21.11.2018 

IX-9 Харис Цвитанов писмена опом/намалено поведен 21.11.2018 

VIII-8 Мерсина Амза намалено повед 13.11.2018 

VIII-8 Кадрија Брахими намалено повед 13.11.2018 

VIII-8 Селмадет Џафер намалено повед 13.11.2018 

VIII-8 Мелиса Амза намалено повед 13.11.2018 

VIII-8 Џенгис Алилов намалено повед 13.11.2018 

VIII-8 Фернандо  Реџеп намалено повед 13.11.2018 

VIII-8 Аднан Сулејман намалено повед 13.11.2018 

VIII-8 Леон Шаин намалено повед 13.11.2018 

VIII-8 Сабрија Амза намалено повед 13.11.2018 
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VIII-7 Марвин Џеладин писмена опом/нама пов 19.11.2018 

VIII-7 Кимет Бајрам писмена опом/нама пов 19.11.2018 

VIII-7 Дурмиш Али писмена опом 19.11.2018 

VIII-7 Дениз Шефкет писмена опом/нама пов 19.11.2018 

VII-8 Неждет Сулејман укор од одд. 10,11,12 месец 

VII-7 Сакип Исмаил пис опом/намал.пов 10,11,12 месец 

VII-7 Сибелџан Красниќ пис опом/намал.пов 10,11,12 месец 

VII-7 Михаил Зекир пис опом/намал.пов 10,11,12 месец 

VII-7 Рахмет Јусуф пис опом/намал.пов 10,11,12 месец 

VII-7 Ален Али пис опом/намал.пов 10,11,12 месец 

VI-8 Адмир Јашар намалено повед 12.11.2018 

VI-8 Бирјан Мустафа намалено повед 12.11.2018 

VI-8 Хадис Реџеп намалено повед 12.11.2018 

VI-7 Шериф Иљаз укор од одд. 24.09.2018 

VI-7 Шефки Мемед укор од одд. 17.10.2018 

VI-7 Омар Сали укор од одд. 25.10.2018 

VIII-2 Муса Арифи Намалено пове 10,11,12 месец 

VIII-4 Амела Камбери Писм.опомена 
 VIII-4 Захиде Камбери Писм.опомена 
 VIII-4 Фуркан Иљази Писм.опомена 
 VIII-6 Сејфула Исени Намалено повед 
 VII-6 Фуркан Имишти Писмена опом 25.10./19.11.2018 

IX-4 Албин Шабани Писмена опом 25.10./19.11.2018 

IX-4 Бислим Калиси Писмена опом 25.10./19.11.2018 

IX-4 Мирхат Реџепи Писмена опом 25.10./19.11.2018 

IX-4 Семир Мурати Писмена опом 25.10./19.11.2018 

IX-5 Артан Аземи Писмена опом 25.10./19.11.2018 

* Ученици кои се на продолжителна настава 
VI одд 

 Енох Мустафа-математика 

 Наџи Бајрам-математика,географија 

 Дианџело Демир-географија 

 Азбије Имер-англиски,германски 

 Рамадан Јашар-англиски 

 Амела Јашар-англиски 

Аслан Бериша-англиски,германски 

Енес Имер-англиски 

Бергена Мустафа-математика,англиски 

Амдиевска Валентина-англиски,германски 

Амет Ванеса- англиски,германски 

Ибраимов Кумрие- англиски,германски 

Иљаз Мухамед- англиски,германски 

Имер Васвије- англиски,германски 

Искендер Орхан- англиски,германски 
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Касм Фидан- англиски,германски 

Садик Хадис- германски 

VII 

Ален Али-географија,биологија 

Елеонора Бељул-англиски,историја 

Микаил Зекир-германски,историја 

Рахмет Јусуф-англиски 

Сибелџан Красниќ-географија,биологија 

Ненад Сакип-математика,германски 

Ријана Семир-математика,германски 

Амина Сулејман-германски 

Ѓуља Фејзула-англиски,германски 

Ирфет Азир-англиски,германски 

Фаик Демири-англиски 

Неждет Сулејман-германски 

Шефкет Таир-математика,германски 

Рамона Џелиловиќ-германски 

Осман Далип-математика,биологија 

VIII 

Дурмиш Али-математика 

Ервин Далипов-физика 

Елмедина Демир-географија 

Ѓулџеман Селим-германски,физика 

Ѓулизар Османи-германски 

Сабри Амза-германски 

VII 

1.Sara Saliasi-Matematik 

2.Qemal Feta-Matematikë 

3.Sevdije Rexhepi –Matematikë 

4.Edin Limani-Gj.maqedone 

5.Abedin Kurti-Gj.maqedone 

6.Arlind Shehi-gjeografi 

7.Kanita Alimi-Matematikë 

8.Liridon Zylfiu-Gjeografi 

9.Kanita Nuredini-Gjeografi 

VIII 

1.Arif Asani-Gj.shqipe 

2.Raif Baftijar-Gj.shqipe 

3.Urim Arifi-Gj.shqipe 

4.Muamer Fazli-Gj.shqipe 

5.Metin Sylejmani-Gj.shqipe 

6.Ramadan Memeti-Gj.shqipe 

7.Ali Jetishi-Gjeografi 

8.Jasin Ademi-Gj.shqipe 

9.Musa Arifi-Histori 

10.Muamer Shaqiri-Gj.shqipe 

11.Ensar Buçi-Biologji 

12.Enes Curi-Biologji,Gj.shqipe 
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13.Kastriot Tusha-Gj.maqedone 

14.Altin Ameti-Histori,Biologji 

15.Jasir Izeiri-Biologji 

 

* Ученици повторувачи во учебната 2018/2019 г 
1.Давит Али VI-7 

2.Омар Сали VI-7 

3.Шефкет Мемет VI-7 

4.Ерос Бајрам VI-8 

5.Хадис Емин VI-8 

6.Бирјан Мустафа VI-8 

7.Хадис Реџеп VI-8 

8.Адмир Јашар VI-8 

9.Ѓурѓеман Селим- VI-9 

10.Аднан Сулејман VIII-8 

11.Фернандо Реџепов VIII-8 

12.Џозефина Бекир VIII-8 

13.Валентина Мустафа VIII-8 

14.Мерсина Амза VIII-8 

15.Мелиса Амза VIII-8 

16.Али Ферати – VII-4 

17.Елез Салиаси- VIII-2 

18.Бахтијар Џихар- VIII-2 

19.Фуркан Арнори- VIII-3 

20.Бесир Ферати- VIII-4 

 
* Неоценети ученици  во учебната 2018/2019 г се ученици кои поради 

нередовно посетување на наставата не се оценети и ги немаат во целост 

совладано наставните содржини 

1.Нухи Јетиши- I-7-алабанска настава 

2.Исмаил Али- I-8 (поради нередовност) 

3.Самуела Гушани II-8, (поради нередовност) 

4.Брахими Исак -IV-7,( (поради нередовност) 

5.Елмадина Али- IV-7(поради нередовност) 

6.Решат Аметовски IV-8(поради нередовност) 

7.Јусуф Брахими VI-7(поради нередовност) 

8.Нухи Јашари VI-7(поради нередовност), 

9.Булент Синани, VI-7(поради нередовност)  

10.Наџија Азир VII-8 неоценет (поради нередовнос) 

11. Кадрија Брахими, VIII-8(поради нередовност) 

12.Кимет Бајрам VIII-7(поради нередовност) 

13.Марвин Џеладин, VIII-7(поради нередовност) 

14.Ален Џамза IX-8неоценет (поради нередовност)  
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* Осипани ученици  во учебната 2018/2019 г ученици кои се заминати во 

странство закои училиштето нема сознание кога ќе се вратат и дали 

посетуваат училиште надвор од државата 

.1.Азир Селма I-10 
   2.Хариса Бајрам I-10, 
   3.Јанет Ѓулизар Белур I-10 
   4. Един Селами  II-7, 
   5.Елизабета Реџеп II-7 
   6.Бедрија Садри II-8 
   7. Сабина Хасани III-9  
   8. Шабан Селами, V-7 
   9.V-8 Мерсиха Амза V-7  
  10.Алмира Бислими- VI-9  
  11.Ферихан Амаз VII-7 

12.Селмадет Џафер,VIII-8 

13.Медина Мустафа VIII-8 

14. Садија Сакип -IX-7  

  15.Берина Фера- VI-2 

  

 

 

*  

 

 

 

 

 

 

7.Воннаставни активности 
 

Слободните ученички активности се организираа во областа на 
уметноста, науката, техниката, унапредување на здравјето и со учество на 
учениците во културно уметнички и општествено хуманитарни содржини. 
При определбата на ученикот во слободните активности примарно значење 
имаше неговиот личен интерес и афинитет. 
 
* Извештај за  реализација на слободните ученички активности по 
наставни предемети за крајот на учебната 2018/19 
 
*Одделенска настава 

Назив на секцијата Наставник 
Бројот на 
учениците 
зависи од 
активноста  

Ритмичка секција Далила,Биљана,Цвета 

Драмска секција Ирена,Анета,Татјана 
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Ликовна секција Марија,Маја 

Еколошка секција Сузана Татјана 

Фолклорна секција Елена,Споменка,Станка 

*Слободни активности во предметна настава 
- математичка секција 
- литературна секција 
- секција по англиски јазик 
- секција по историја 
- секција по географија 
- секција по биологија 
- секција по физика 
- секција по хемија 
- сообраќајна секција 
- секција по ликовно образование 
- љубители на музиката 
 
 
*Предметна настава 

Назив на секцијата Наставник 
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Литературна секција Снежана Матевска,Бесаре Сејди 

Новинарска секција Исмаил Исмаили,Елиф Азири 

Ликовна секција Владимир Чулев,Џејљан Реџепи 

Историска секција Авни Дураку,Садри Арифи,Благоја Илиоски 

Географска секција Таска Велковска,Гзим Зимери, 

Математичка секција Жаклина Крстевска,Неџарије Балај  

Биолошка секција Марина Поповска,Џемиле Јусуфи,Даут 
Идризи 

 

Млади физичари Саније Рака,Златко Крстевски  

Информатичка секција Ангела Никодинова,Гокмен Вели  

 
И оваа учебна година повторно се покрена иницијатива за спортски клуб во 
училиштето но поради финансиските и просторните можности не се реализира 
ваквата идеа. 
 * Извештај за реализирани ученички екскурзии 

 
Во Годишната програма на ООУ „26Јули“ – Скопје, за  учебната 

2018/2019 година согласно Правилникот за начинот на изведување на 
ученички екскурзии и други слободни активности на учениците планирани се: 
*Еднодневен есенски излет – 2018г. За учениците од I –IX одделение 
*Еднодневен пролетен излет – 2019 г. За учениците од I – IX одделение 
По добиените согласности за реализација на екскурзиите од страна на  

 БРО 
 Советот на Општина Шуто Оризари 
 Советот на родители 

во I – во полугодие од учебната 2018/2019 год.  
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Беа реализирани : 
*Еднодневен есенски излет за учениците од I – IX во излетничкото место 
Сарај и реализирани се следниве активности и посети : 

- посета на златно славејче 
- панорамско набљудување на реката Вардар 
- посета на стара скопска чаршија 
- посета на музеј 
- прошетка на ЗОО 
- театарска претстава 

*Еднодневен пролетен излет за учениците од I – IX во излетничкото место 
Сарај 

* Полуматурска забава 
За учениците од IX одделение на 10.јуни се организираше полуматурска 
забава  

 

 8.Вклученост на семејствата во училиштето 
-Во животот и работата на училиштето 

Во текот на учебната 2018/19 година, семејствата на учениците беа редовно 
информирани за работата на училиштето и успехот на учениците. Преку 
индивидуалните и групни родителски средби, седниците на совет на 
родители, информативните списанија (брошури), родителите редовно се 
информираа за работењето на училиштето. Активно се вклучуваа во 
организација на спортски манифестации и ликовни изложби, организација и 
реализација на приредби, излети и научни посети, поставување на декор, 
украсување на училиштето, реализација на предавања за унапредување на 
здравјето и реализација на настава (експерти од одредени професии) 

 

 

 

-Во процесот на учење 

Соработката со семејствата на учениците е од особена важност за 
подобрување на успехот, дисциплината, поведението и изостаноците на 
ученикот. Соработката со одделенскиот раководител, наставниците, 
психологот со цел континуирано и редовно информирање на родителот на 
ученикот придонесува за надминување на пројавените проблеми. 
Преку соработката на одделенскиот раководител состручната 
служба,родителите навремено се информираат за индивидуалниот напредок 
на нивното дете, социјализација, адаптација и детектирани проблеми на 
ученикот. Родителите и семејството имаат увид во начинот и условите за 
работа во училиштето, реализација на наставата, напредокот на учениците и 
проектите кои се реализираат во училиштето. 

-Активностите на училиштето 
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Училиштето ги вклучува родителите при реализацијата на 
екскурзии,воннаставни активности,училишен продажен 
хепенинг,натпревари,приредби, манифестации, промоции идр. 
Информирањето и соработката меѓу училиштето и родителите се остварува 
преку: општи родителски средби, индивидуални средби со родителите, 
телефонски и писмени контакти, посета на семејството на ученикот (класен 
раководител, психолог, директор), состаноци на Советот на родители, 
семејно советување, посета на отворени часови, работилници со родители 
на критични групи ученици, вклучување во проекти и работилници кои се 
реализираат во училиштето. 

-Во донесување одлуки 

Работатана Советот на родители придонесува за осовременување на 
условите заработа и унапредување на реализацијана наставата 
ивоннаставните активности воучилиштето. 
Во Совет на родители е вклучен родител како претставник од секое 
одделение. Советот на родители се ангажира за подобрување на успехот и 
поведениетонаучениците,односотнаученикотсонаставникотисоучениците,нам
алувањенаизостаноците,осовременувањенанаставатаинејзино 
прилагодување на потребите научениците. 

-Едукација на семејството 

Родителите усно и писмено се известуваат за 
успехот,дисциплината,поведението и изостаноците на ученикот и во 
соработка со нив се работи на помош на ученикот за надминување на 
пројавените проблеми. Преку соработката на одделенскиот раководител со 
стручната служба, родителите навремено се информираат за 
индивидуалниот напредок на нивното дете, социјализација, адаптација и 
детектирани проблеми на ученикот. Родителите и семејството имаат увид во 
начинот и условите за работа во училиштето,реализација на наставата,на 
предокот на учениците и проектите кои се реализираат воучилиштето. 
Соработката со родителите се одвиваше преку: општи родителски средби, 
индивидуални средби со родителите, телефонски и писмени контакти, посета 
на семејството на ученикот (класен раководител, психолог, директор), 
состаноци на Советот на родители, семејно советување, работилници со 
родители на критични групи ученици, информирање вклучување во проекти и 
работилници кои се реализираат во училиштето, типизирани предавања и 
третирање на теми преку соопштенија, флаери, плакети, брошури и слично. 

-Изработка на брошури за родители 

Училиштето има формирано тим за изработка на информативни списанија 
кои се во вид на брошури во кои се наведени сите потребни информации за 
плановите на училиштето во учебната 2018/19 година, податоци за 
наставниците и приемните денови и други актуелни прашања. 

9.Училишна клима и односи во училиштето 
 Дисциплина:  Со цел подобрување и одржување на дисциплината во 
училиштето , изготвен е план според кој се определуваат одговорни - дежурни 
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наставници во училишниот ходник и училишниот двор во текот на работниот 
ден.Одговорниот (дежурниот) наставник е задолжен да води писмена 
евиденција за тековните случувања за време на часовите и одморите, и 
дежура за време на одморите во ходниците. Се определуваат и дежурни 
ученици, кои водат писмена евиденција за тековните случувања во 
училишниот ходник.Кои ги евидентираат сите посети во училиштето и 
обезбедуваат непречена реализација на наставата. 

 Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето: 
Во однос на уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на 
училиштето, во училиштето сите имаат развиено одговорен однос и заеднички 
се грижат за уредување на паноата во училниците, одржување на катчињата со 
ученички изработки во училишниот ходник, како и тековно одржување на 
хигиената во училишниот двор. Со започнување на реализација на „Проектот 
за меѓутеничка интеграција во образованието“ училиштето посвети внимание 
на уредување на ходниците и заедничките простории во училиштата со 
балансиран приод водејќи сметка за мултикултурализмот во училиште. 

 Етички кодекси: Во училиштето се внесени измени во етичките кодекси 
на учениците, наставниците, вработените и родителите. Во секој кодекс е 
внесена најмалку по една измена или иновација за истите да се адаптираат на 
современите потреби на сите субјекти во училиштето 

 Еко-кодексот:Преку мисијата на училиштето на здрава и чиста животна 
средина се почитуваат правилата на однесување на сите вклучени во 
еколошката програма.Сите субјекти вклучени во оваа програма се посветени 
на подобрување на условите, и одржување на чиста средина како и 
заштитување од секаков вид на загадување.Преку еко - кодексот  се 
потенцираат обврските на сите вклучени во еко - програмата и преку кој се 
покажува посветеноста на училиштето за подобрување на животната средина 
во која учиме и работиме. 
Мултикултурализам:Со цел развивање почит и однос кон различностите беа 

реализирани активности, во насока на меѓусебно запознавање на учениците 
од различни етнички групи.  Одговорниот СИТ тим, според програмата за 
меѓуетничка интеграција на училиштето, изготви акционен план за реализација 
на низа мултикултурни активности во редовната настава или во воннаставните 
активности(одржување на заеднички часови, посети на верски објекти, 
заедничко одбележување на верски празници, литературни средби. 

10.Организација на воспитно - образовниот 
процес 

*Извештај за одбележување на Денот на општината 

12.09.2018 од 10.30-11.30ч во ООУ,,26Јули,,-Шуто Оризари 

1. Ритмичка точка-одделенска настава со мотив ,,Другарството во заедницата,, 

2.Изработка на мозаик од рециклиран материјал(капачиња,салфети) на тема                     

,,Симбол на општината,, -ученици и наставници одVII  до IX 
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одд.3.Презентација на народни творби,носии,храна,обичаи на 

тема,,Почитување и негување на традицијата и обичаите во околината во која 

учам и живеам ученици одIV доVI одд.4. Ритмичка точка-одделенска настава 

со мотив,,Годишни времиња,,5.Акростих со мотив,,Роденден на општината, 

ученици од VI доIXодд.поставен на пано во училиштето. 

 
*  Извештај за учество на натпревари 
Натпреварите се дел од воспитно – образовната работа на нашето 

училиште со чие учество учениците можат да ги истакнат своите достигнувања 
по одредени наставни предмети а воедно на тој начин се воочува и успехот на 
работата на наставникот. 

Наставниците по физичко образование заедно со своите ученици 
реализираа неколку спортски натпревари на ниво на општината како и 
натпревари со други општини 

Наставниците по македонски наставен јазик,албански наставен јазик и 
Ромски јазик учествуваа на конкурс за творби на кој Красниќ Сибелџан освои 
13 ноемвриска награда 

Наставниците по ликовно образование со своите ученици  учествуваа на 
конкурс за пожар во шума 

Учество на натпреварот по математика за ученици од одделенска 
настава и тоа: 

 
 

*  Извештај за производствената и другата општествено корисна работа 
Целта на вклучување на учениците од основните училишта во 

Производствената и другата општествено корисна работа  е кај нив да се 

развива љубов и позитивен однос кон работата, да негува почит кон човекот 

да придонесе кон правилно разбирање на работата и трудот во животот на 

човекот.Производствената и другата општествено корисна работа се 

реализираше преку:Во текот на учебната година се спроведување акција 

за собирање на стара хартија и пластична амбалажа.Како и работна 

акција за уредување на училниците и дворот на училиштето. 

 

 
* Извештај за грижа за здравјето на учениците 

Во согласност со превентивните мерки за учениците кои се предвидени 
во Годишната програма на училиштето за учебната 2018/2019 година 
реализирани се следниве прегледи:    
- систематски преглед во II ,V,VII (хемоглобин, урина, висина, тежина, вид) и 
добиени се следниве резултати: 

- I-IX одд – вакциниранација 
-I  одд. Iiодд ,III одд– извршен е стоматолошки преглед ( на забалото – залиени 
шестки ) – Здравствена установа „Чаир“ 
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Во учебната 2018/19 година со цел за превентивна заштита од разни заразни 
болести реализирани се следниве предавања: 
Предавање за Морбили, 
Предавање за Орална Хигиена на уста 
Предавање за Жолтица 
 
* Извештај за работата на подмладокот на црвен крст 
Целта на подмладокот на Црвениот крст е преку грижа за другите да се 
оспособат учениците како да помогнат на својот другар.вклучуваат.Во ова 
полугодие се организираше собирна акција за помош на социјално загрозени 
семејства. 
Учениците помагаа на своите соученици со прибор за работа  
Се организираше акција за чистење на училишниот двор 
Се засадуваа цвеќиња во дворот на училиштето 
 

* Извештај за работата на Детската организација 
Детската организација своите активности ги насочува кон детско здружување и 
другарување.Во своите активности се раководи спрема интересите и 
потребите на децата.За таа цел се организираат културно забавни ,образовни 
спортско-рекреативни активности како и други активности поврзани со децата. 
Септември 
Свечен прием на првачиња 
Одбележување на 8 Септември 
Одбележување на Денот на мирот 
Октомври 
Детска недела-одбележување преку прием на првачињата во Детската 
организација 
Одбележување на 11Октомври 
Одбележување на меѓународниот Ден на штедењето 
Ноември 
Одбележување на Денот на Албанската азбука 
Декември 
Приредба за учениците по повод нова година 
Упатство за правилно и рационално користење на зимскиот распуст 
 

* Извештај за работата на Еко одбор учебната 2018/19 
Август 
Анализа на животната средина 
Септември 
Формирање на Еко патрола од ученици 
Октомври 
Собирање на отпадоци и суви лисја како и чистење на училишниот двор 
Ноември 
Изработки од учениците за здрава храна и нејзиното значење 
 

* Извештај за работата на ученичка заедница 
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Во текот на учебната 2018/19 беа реализирани средби со учениците од 
училишната заедница се со цел продлабочување на интересите на учениците. 
Во месец Септември присутните ученици избраа 
пердседател,подпреседател,записничар и благајник на училишната заедница. 
Втората средба беше реализирана во Ноември каде се разговараше за 
активностите по повод Денот на знамето како и за тековните проблеми со кои 
се среќаваат учениците. 
Третата средба беше по повод денот на екологијата кој се одбележа со 
изработка на плакати за зачувување на истата како и со засадување на 
пролетни цвеќиња. 
Четвртата средба се реализираше во месец мај заедно со учениците од 
ОУБраќа Рамиз и Хамид каде се  разменуваа  идеи поефикасна реализација 
на понатамошните училишни денови.  
 

* Извештај за учество на обуки и семинари 
 
Во текот на  учебната 2018/19г воспитно образовниот кадар во училиштето ги 
прошируваат своите знаења преку реализирање на сопствената 
работа,следење на учество на конкурси обуки,семинари,користење стручна 
литература се со цел пренесување и продлабочување на знаењата на 
учениците. 
Октомври се реалзирање обука за ученици со посебни потреби на која 
присуствуваше Лидија Димитровска која треба да ги пренесе стекнатите 
знаења на своите колеги. 
Ноември обука за наставниците кои предаваат Граѓанско образование 
Декември обука за инклузија за наставниците од одд.настава на македонски и 
албански наставен јазик. 
Мај Обука за Граѓанско образование 
Мај Обука за читачки способности 
* Извештај за работата на целодневната настава 

 
Во текот на учебната 2018/19 целосно се реализирани наставните 

содржини кои се планирани во наставната програма Во целодневна настава 
учат 35 ученици во прво одд,33 ученици во второ одделение и 30 ученици во 
трето одделение со чии родители се остваруваат секојдневни индивидуални 
средби каде се известуваат за активностите и напредокот на 
учениците.Родителите и учениците се задоволни од топлиот оброк за 
учениците од просторните услови во кои учат учениците како и од целокупното 
внимание и грижа за учениците во воспитнообразовниот процес. 

 
 * Извештај за работата на училишната библиотека  
Во училишната библиотека во ООУ “26 ЈУЛИ” – Скопје зачленети се 235 

члена.Во библиотеката во учебната 2018/2019 година покрај лектирните 

изданија за учениците има и друга детска литература од македонски, 

јужнословенски и светски писатели, како и литература за возрасни и 
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прирачници за наставници.По повод Месец на книгата од 15.10 до 15.11.2018 

година во училиштето беше организирана акција – “Подари книга за 

училишната библиотека” при што од родителите и децата не донираа книги 

бидејки сеуште не е развиена свеста за тоа кај родителите и децатаВо првото 

полугодие од учебната 2018/2019 година книжниот фонд во училишната 

библиотека  

Лектирни изданија  283  5199  

Стручна литература  90  394  

Белетристика  752  3214  

 
* Извештај за работата на Стручниот актив на одделенска  настава 

 
Во текот на  учебната 2018/19 реализирани се 3 средби на ниво на актив 

каде детално се обрна внимание на реализација и совладување на наставните 
содржини кои се предвидени според наставната програма.Се решаваа 
проблемски ситуации со ученици на кои им е потребно подолго време за 
совладување на наставните содржини како и за проширување на знаењата за 
ученици кои покажуваат интерес кон одреден предмет. 
Со родителите секојдневно се остваруваат средби за уредно и редовно 
пишување на домашните задачи како и средби со оние родители чии деца 
нередовно ја посетуваат наставата.  
 

* Извештај за работата на Стручниот актив на предметна настава 
Во текот на учебната 2018/19 реализирани се по 2 средби на ниво на 

актив во Шесто,Седмо,Осмо и девето одделение во присуство на предметните 
наставници кои предаваат во тие одделенија.На состаноците се изнаоѓаа 
начини како да се задржат учениците во училишните клупи,како да се подобри 
дисциплината кај ученици кои го невнимаваат на часовите.Внимание се обрна 
на реализација и совладување на наставните содржини кои се предвидени 
според наставната програма.Се решаваа проблемски ситуации со ученици на 
кои им е потребно подолго време за совладување на наставните содржини 
како и за проширување на знаењата за ученици кои покажуваат интерес кон 
одреден предмет. 
Родителите секојдневно се повикуваа на индивидуални и групни советувања. 

 
 
 

* Извештај за работата на Стручните соработници за следење на 
учениците и наставниците вовоспитно образовниот процес 

Во текот на учебната 2018/19 стручните соработници своите работни задачи ги 
обавуваат според Законот за основно образование како и според годишната 
програма на училиштето.Учествуваат во изработка и помош на тематските 
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распределенија,посетуваа и анализира часови во редовната настава и дава 
предлози за унапредување на истите.Пружа помош на наставниците и за 

изработка на план за дополнителна и додатна настава.план за одд.час како и 
план за секции.Во текот на ова полугодие посетени се 16 наставници од 
одделенска и предметна настава.Целта на посетата е пред се увид во 

работата на наставникот,подршка при реализација на наставниот час како и 
стручна помош на наставниците за унапредување на квалитетот на воспитно 

образовната работа. Во текот на месец ноември се одржа предавање на 

тема,,Насилство во училиштето,,.Во оваа учебна година се одржани предавања 
за наставниците како и прдавање за дисциплина на часовите за учениците и 
една трибина за родители на тема,,Ненасилна комуникација,,.Стручните 

соработници одржаа повеќе советувања за родители за вкупно 39 родители 
чии деца нередовно ја посетуваат наставата,недолично се однесуваат на 

часовите што доведува до намален успех во учењето. Се одржа работилница 

 “Ученици кои покажуваат послаб успех по предмети“каде целта беше 
стекнување сознанија за факторите кои влијаат врз учениците кои покажуваат 
послаб успех  

 осознавање на важноста од  

 подобрување на успехот  

Во текот на оваа учебна година стручните соработници  ги следи 

ефектите од воведувањето на иновации во наставниот процес(ИКТ,работа со 

пројектор).Соработува со наставници кои имаат ученици ПОП,ги идентификува 

учениците кои имаат потешкотии во учењето,учествува на изготвува план за 

отворен ден на училиштето, родителските срдби како и индивидуални контакти 

со ученици,родители и наставници.Стручните соработници аплицираа на 

проект од МОН за меѓуетничка интеграција и стиот беше одобрен при што во 

месец Мај се отпочна со реализација на активностите. 

* Извештај за работата на Стручните соработници за реализираните 

МИО активности  

 Овој проект се реализираше во соработка со двете основни училиштата 

О.У.,,Браќа Рамиз-Хамид“ и О.У. ,,26 Јули„ во почетокот на Мај 2019 год. започна со 
 реализирање на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието 
насловен „Природата е една за сите нас“подржан од Програмата за унапредување 
на мултикултурализмот и меѓуетнича интеграција и толеранција при Министерството 
за Образование и Наука – ПМИО. 
  
Во имплементација на целиот проект беа вклучени 36 наставници од двете основни 
училишта и тоа 18 наставници од О.У.„Браќа Рамиза-Хамид“ од македонската 
наставна програма  и 18 наставници О.У.„26 Јули“  од албанската наставна програма 
. 
Работилниците се одржуваа на три јазици и тоа на македонски, албански и ромски 
јазик се со цел учениците да научат нови зборови на јазикот на другарчињата. 
Проектот се состоеше од вкупно организирани 36 мултиетнички работилници и тоа на 
ниво на училиште беа одржани 18 мултиетнички работилници во  О.У.„Браќа Рамиз-
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Хамид“ и 18 мултиетнички работилници во О.У.„26 Јули“, со вкупно 1800 ученици во 
мешовит состав од ромска и албанска етничка припадност  од првите до деветите 
одделенија.Исто така беа вклучени и родители од различни етникуми се со цел да 
помагаат на учениците во текот на реализација на работилниците. 

Чисти раце -Миење раце со I,II,III одд каде учествуваа    
АКТИВ ПРВО,ВТОРО,ТРЕТО АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК,  
При реализација на овие активности се одржаа:                                                                             
2 работилници априлпо една во двете училишта 
2 работилници мај по една во двете училишта 
II работилница,, Лична Хигиена’’ 
2 работилници априлпо една во двете училишта 
2 работилници мај по една во двете училишта 
III работилница,,Mojaта хигиена моја одговорност“ 
2 работилници априлпо една во двете училишта 
2 работилници мај по една во двете училишта                                                              

Селекција на отпад  IV,V ,VI одд учествуваа НАСТАВНЦИТЕ ОД ЧЕТВРТО 

ДРИТА ИСМАИЛИ,ВАЛДЕТЕ СЕЛИМИ И АРЛИНДА БАХТИЈАРИ Актив ПЕТТО 

одд,НАСТАВНИК ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК,НАСТАВНИК ПО ГЕОГРАФИЈА каде 

се реализираа 2 работилници априлпо една во двете училишта 

2 работилници мај по една во двете училишта 
Работилница,, Изработка на корпи за отпадоци“ 
V одд. 
2 работилници априлпо една во двете училишта 
2 работилници мај по една во двете училишта 
VI одд 
2 работилници априлпо една во двете училишта 
2 работилници мај по една во двете училиштe  
За VII,VIII,IX одд на тема Хортикултура учествуваа НАСТАВНИК ПО 
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК,2 НАСТАВНИЦИ ПО АЛБАНСКИ ЈАЗИК,ПРИРОДНИ 
НАУКИ,НАСТАВНИК ПО БИОЛОГИЈА,НАСТА ЛИКОВНО и реализираа 
2 работилници Изработка на флаер 
2 работилници- Подготовка за садење 
2 работилници- Садење на садници 
2работилници -Плакати за понатамошна грижа



 Годишен извештај за работата на училиштето воучебната 2018/19 

ООУ “ 26 ЈУЛИ “ - Скопје  

 
 Извештај за работа на директорот на училиштето  

 
Директорот е највисок орган на училиштето кој е одговорен за целокупниот 
училишен живот.Една од основните задачи  е организирање и координирање на 
работата на сите фактори и субјекти во училиштето 

-Води грижа за материјалната положба на училиштето 

-Врши надзор врз административно финансиско работење 

-Го застапува училиштето 

-Учествува во изработка на статистички извештаи,анализи од областа на 
дејноста  

-Ја координира работата на органите и организациите на училиштето во целина 

-Следење и анализа на работата на наставниците 

Во учебната 2018/2019 година директорот ја реализираше својата програма преку 
следниве работни содржини по месеци: 

1. Ја реновиравме Наставничката сала и за Текничкиот персонал, 

 истотака ходниците се реновира.  
2. Го зголемивме училишниот паркинг. Отворивме и 12 нови паркинг места, 
бидејќи во минатото овој проблем беше огромен. Сега вработените во 
училишнитето ќе имаат по веќе можност за паркирање во секое време кога ќе 
посакаат. 
3. Осветлување на училишниот двор. Регулиравме осветлувањето на 
училишниот двор, бидејќи безбедноста на нашите деца е примарна за сите нас. 
Со ова осветлување училиштето ќе добие изглед што го заслужува. 
4. Прилагодување на новата бина во училиште и одрживме манифестација за 
Патрониот празник на училиштето на денот на знамето. 
5. Хортикултурно уредување на два парка во училишниот двор, како и 
поставување на 30 нови клупи. Разубавуњето и озеленувањето на училиштето е 
неопходно за сите нас, особено за нашите деца. 
6. Регулиравме дел од училишната ограда со должина од 85 метри. 
7. Регулирање и фарбање на внатрешниот дел на училиштето (11500м2) 
8. Поставување на 25 нови проектори, сега секој клас има свој проектор. 
9. Асфалтиравме и го средивме тротоарот пред влезот во училиштето. 
10. Отворање и прилагодување на две нови училници , дневниот престој за прво 
и второ одделение. 
11. Поставување на 12 нови камери во училиште. Како што веќе споменавме 
погоре, безбедноста е најважна за сите нас. Безбедноста на нашите деца е над 
сите. 

12.Купени се канцелариски материјали,принтери,компјутери како и поставен 
видео бим за информација на учениците ,родителите и наставниците,                                                                                                         
13.Набавка на нов алат за хаус-мајсторот,градинарот,како и садници и 
разновидни цвеќиња за разубавување на дворот.  
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Уредување на паркинг просторот 
во дворот на училиштето 

Договарање, 
информирање, 
организирање 

Август 

Глетувани и варосани се 

училниците, ходниците,тоалетите и 

фискултурната сала  

Договарање, 
информирање, 
организирање 

Август 

Варосани се канцелариите за 

време на летниот распуст 

Договарање, 
информирање, 
организирање 

Август 

Поправки на сите подови во 

училниците 

Договарање, 
информирање, 
организирање 

Август 

Чистење,фарбање на радијаторите 

во целото училиште и менување на 

вентилите 

Договарање, 
информирање, 
организирање 

Август 

Изврши распределба на наставни 

часови и паралелки 

организирање Август/Септември 

Поплочен и хортикултурно  уреден 

дворот пред училишната зграда 

Договарање, 
информирање, 
организирање 

Септември 

Поплочен и хортикултурно  уреден 

меѓупросторот од училиштето  

Договарање, 
информирање, 
организирање 

Септември 

Поставени се нови клупи и 

осветлување во дворот на 

училиштето 

Договарање, 
информирање, 
организирање 

Септември 

Менување на столчињата во 

училниците каде се изведува 

целодневна настава 

Договарање, 
информирање, 
организирање 

Септември 

Наместен е топол под во 2 
училници каде се изведува 
целодневна настава 

Договарање, 
информирање, 
организирање 

Септември 

Организација и учество на свечен 
прием на првачиња 

организирање Септември 

Учество во работата на Органот на 
управување – Училишен одбор 

Информирање, 
разговори 

Септември-Јануари 
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Учество и помош во организирање 
на манифестации и проекти во кои 
учествува училиштето. 

Договарање, 
информирање, 
организирање 

Септември-Јануари 

 

Проучување и анализа на 
Глобалните тематски планирања 
на наставата 

Советување, 
информирање, 
објаснување 

Август/Септември 

Учество и организирање на 
културно и јавни манифестации во 
училиштето 
-Ден на Општината 
-Ден на Азбуката 

Договарање,орга
низирање 

Октомври/ноември 

Пратење и увид во финансиското и 
материјалното работење на 
училиштето 

Почитување на 
законски акти, 
информирање, 
советување 

во текот на 

учебната година  

Соработка со членовите на Совет 

на родители  

Почитување на 

законски акти, 

информирање, 

советување 

во текот на 

учебната година  

Извештај од одржаната 
обука(работилница)“Предрасуди и 
Стереотипи 

стекнување 

знаења за 

влијанието на 

предрасудите и 

стереотипите како 

можен извор на 

дискриминација на 

поединец или 

група кој често 

доведува до 

кршење на правата 

која ги има 

дискриминираната 

особа 

Во текот на второто 

полугодие 

Соработка со членовите на 

Училишен одбор 

Почитување на 

законски акти, 

информирање, 

советување 

во текот на 

учебната година  

Учество во работата на:  
- Одделенски и Наставнички совет 
- Стручни активи 
 

Информирањеобј
аснување, 
препораки, 
решенија 

Август/Ноември/Јан
уари 



 Годишен извештај за работата на училиштето воучебната 2018/19 

ООУ “ 26 ЈУЛИ “ - Скопје  

Учество во изработка на 
Полугодишниот извештај за 
работата на училиштето за 
учебната 2018/19 год.. 

Планирање, 
собирање 
податоци, 
анализа, 
советување. 

декември / јануари 

 

 Извештај за работа на училишниот педагог  
Во учебната 2018/2019 година педагогот ја реализираше својата 

програма преку следниве работни содржини: 

Работна содржина Време на реализација 

Учество во изготвување на Годишната програма 
за работа на училиштето за учебната 2018/2019 
год.  

Август 

 

Учество во изработка на Годишните глобални и 
тематски планирања од одделенска и 
предметна настава 

Август/Септември 

Распределба на  ученици во прво одделение во 
10 паралелки 

Септември 

Распределба на новодојдени ученици од други 
основни училишта  
 

Септември 

Свечен прием на првачиња Септември 

Следење на прилагоденост на учениците во 
прво одделение и на новозапишаните ученици. 

Август/септември 

Следење и адаптација на поедини ученици во 
прво одделение и секојдневни разговори со 
родителите 

Септември/Октомври 

Учество и организација за Детска недела Октомври 

Разговори и секојдневни советувања со 
ученици, наставници и родители 

во текот на  учебната 

2018/19година 

Учество во изработка на Годишните глобални и 
тематски планирања од одделенска и 
предметна настава 

Септември 

Учество во Наставничкиот и Одделенскиот 
совет, Советот на родители, стручни активи и 
изготвување на извештаи. 

во текот на  учебната 

2018/19година 

Следење на примена на ИКТ употреба и 
користење проектори како и навремено водење 
и проверка на е- дневникот. 

Септември-декември 

Трибина за родители,,Ненасилна комуникација,, 
Октомври 
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Работна содржина Време на реализација 

Изготвување ,пополнување табеларни податоци 
за бројната состојба и реализацијата на 
предмети за потребите на БРО,МОН,Општина 
Шуто Оризари. 

Септември-декември 

Учество во изработка на Извештаи и податоци 
за потребите на БРО, МОН,Завод за статистика 

септември / октомври 
 
 

Соработка за реализирање на едукативни 
предавања и работилници за учениците 

Во текот на учебната година 

Следење на педагошка евиденција и 
документација 

Во текот на учебната година 

Предавање за недисциплина на часовите  Ноември 

Изработка на Извештаи за тромесечие, 
полугодишен извештај,крај на учебната 

ноември / јануари 
/април/јуни 

Посета на часови во одделенска и предметна 
настава  

октомври / април 

Соработка со Здравствената установа „Чаир“ за 
реализација на систематски прегледи на заби 
- систематки прегледи (I, III, V) одд. 

Во текот на учебната година 

Соработка со Здравствената установа „Шуто 
Оризари“ за реализација на систематски 
прегледи и вакцинирање 
- систематки прегледи (I, III, V) одд. 
-вакцинирање VII –VIII-IX 

Во текот на учебната година 

Советодавни индивидуални разговори со 
ученици 

Во текот на учебната година 

Советодавни индивидуални разговори со 
родители 

Во текот на учебната година 

Советувања со родители во текот Во текот на 
учебната година 

Советување со ученици Во текот на учебната година 

Изработка и сумирање на извештај за 
проблематични ученици 

Јануари-април 

Активности МИО со наставниците на 
ООУ26Јули 

Октомври-мај 

Координација и изготвување извешати за 
проектни активности со ООУ Браќа Рамиз и 
Хамид 

Октомври-јуни 

Изработка на прегледи за бројната состојба и 
успехот на учениците 

во текот на учебната година 
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Работна содржина Време на реализација 

Упис на првачиња и новодојдени ученици за 
новата учебна 2019/20 

Мај-јуни 

Изработка на статистички извештај за работата 
на училиштето во првото 
полугодие,тромесечијата и крајот на учебната 
година 

Во текот на учебната година 

  

 
 

 Извештај за работа  на училишниот психолог  
 

Во учебната 2018/2019 година педагогот ја реализираше својата 
програма преку следниве работни содржини: 
 

Работна содржина Време на реализација 

Учество во изготвување на Годишната 
програма за работа на училиштето  

август 

Распределба на  ученици во прво одделение во 
8 паралелки 

август 

Распределба на новодојдени ученици од други 
основни училишта  
 

август 

Следење на прилагоденост на учениците во 
прво одделение и на новозапишаните ученици. 

септември 

Разговори и секојдневни советувања со 
ученици, наставници и родители 

во текот на учебната 

година  

Учество во изработка на Годишните глобални и 
тематски планирања од одделенска и 
предметна настава 

септември 

Учество во Наставничкиот и Одделенскиот 
совет, Советот на родители, стручни активи и 
изготвување на извештаи. 

во текот на учебната 

година  

Следење на примена на ИКТ во наставата  во текот на учебната 

година  

Учество на обука за вештини за адолесценција 
октомври 

Следење и примена на МИО активностите во 
наставата 

септември / декември 
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Работна содржина Време на реализација 

Учество во изработка на Извештаи и податоци 
за потребите на БРО, МОН, О.Ц. Завод за 
статистика 

септември / октомври 
 
 

Континуирана работа на документи потребни за 
посетата на интегрална од ДПИ октомври 

Следење на педагошка евиденција и 
документација 

во текот на учебната 
година  

Изработка на Извештаи за тромесечие, 
полугодишен извештај 

ноември / јануари  

Советување на родители каде што има потреба 
октомври / ноември 

Соработка со Здравствената установа „Чаир“ 
за реализација на систематски прегледи на 
заби - систематки прегледи (I, III, V) одд. 
 

во текот на учебната 
година 

Соработка со Здравствената установа „Шуто 
Оризари“ за реализација на систематски 
прегледи и вакцинирање 
- систематки прегледи (I, III, V) одд. 
-вакцинирање VII –VIII-IX 
 

во текот на учебната 
година 

Соработка за реализирање на едукативни 
предавања и работилници за учениците 

во текот на учебната 
година 

Советување на родители Септемви-декември 

Следење и помош во работата на учениците 
кои имаат прецки во развојот 

во текот на учебната 
година 

Следење и помош во работата на 
наставниците  

во текот на учебната 
година 

Изработка и сумирање на извештај за 
проблематични ученици 

Јануари 

Изработка на статистички и  полугодишен 
извештај за работата на училиштето  

Ноември,Јануари,Јуни 

  

 

 Извештај за работа  на Наставничкиот совет 
Наставничкиот совет во текот на  учебната 2018/19 год. одржа  

состаноци со следниве содржини: 

Содржина на активноста 
Време на 
реализација 

 Август, 
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Содржина на активноста 
Време на 
реализација 

 Разгледување и усвојување на Годишната програма на 
Училиштето за учебната 2018/2019 год 

 Разгледување и усвојување на Програмата за екскурзии 
за учебната 2018/2019 год. 

 Распределба на часови во одделенска и предметна 
настава и одделенски раководства за тековната учебна 
година 

 Определување на одговорни наставници за 
координатори и стручни активи во одделенска и 
предметна настава 

 Известување за опременост со учебници 

 Разгледување и усвојување на барање за префрлање на 

ученици од една во друга паралелка 

 

 Известување за упис на првачиња и договор за свечен 
прием 

 Договор за програмата за екскурзии за учебната 
2018/2019год. 

 Распоред на дежурства на одделенски и предметни 
наставници 

 Одредување на одговорни наставници на стручните 
активи и доставување на Програма на стручен актив. 

 Известување за опременост со учебници за учебната 
2018/2019 год. 

 Распределба на дневници за учебната 2018/2019 год.  

Септември
, 

 Утврдување на успехот и поведението на учениците во 
првото тромесечие во учебната 2018/2019 год. 

 Усвојување на Извештајот за реализирање на 
наставните програми во првото тромесечие во учебната 
2018/2019 год. 

Ноември 

 Утврдување на успехот и поведението на крајот од 
првото полугодие во учебната 2018/2019 г. 

 Договор за родителска средба и поделба на 
евидентните листи. 

 Разгледување и усвојување на Полугодишниот извештај 

за работата на училиштето на крајот од првото 

полугодие од учебната 2018/2019 година. 

Јануари 
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Содржина на активноста 
Време на 
реализација 

 Утврдување на успехот и поведението на учениците во 
второто тромесечие во учебната 2018/2019 год. 

 Усвојување на Извештајот за реализирање на наставните 
програми во второто полугодие од учебната 2018/2019 
год. 

април 

 Утврдување на успехот и поведението на учениците на 
крајот од учебната 2018/2019 год. 

 Усвојување на Извештајот за работата на училиштето во 

учебната 2018/2019 год. 

Мај/јуни 

 

 Извештај за работа на Училишниот одбор 
Во текот на учебната 2018/2019 година во ООУ „26 Јули“ – Скопје 

редовно се одржуваат  состаноците со членовите на Училишниот одбор 
според соодветна програма. 
 
 

Содржина на работата 
Време на 
реализација 

 Разгледување и предлагане до Основачот на 
Годишната програма за работа на училиштето 
за учебната 2018/2019 год. 

 Информација  

Август 

 

 Предлагање на Финансов план за 2019 год 

 Инфомација за успехот и поведението на 
учениците 

Ноември 

 Разгледување и усвојување на 
Полугодишниот извештај  за работата на 
училиштето во учебната 2018/2019 година 

 Донесување на Годишен план за јавни 
набавки 

Јануари 

 Годишниот извештај  за работата на 
училиштето во учебната 2018/2019 година 

Јуни 
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 Извештај за работа  на Советот на родители 
Во учебната 2018/2019 година се предвидени да се одржат 4 

состанока со членовите на Совет на родители со следнава содржина: 
На состаноците со Советот на родители разговрано е по следниве точки: 

 

Прв состанок Време на 
реализација 

Разгледување и усвојување на Програмата на 
Советот на родители за учебната 2018/2019 г. 

 Запознавање со Годишната програма на училиштето 
за учебната 2018/2019 год. 

 Дополнување на Советот на родители со нови членови 
од прво одделение 

 Разгледување и усвојување на Програмата за 
екскурзии за учебната 2018/2019 г. 

 Организациони прашања во врска со подготвеноста за 
одвивање на наставата и работата на наставата во 
тековната учебна година 

 Тековни прашања во врска со учебната2019/20 

 Упис на првачиња 

 Реонизација од Општината 

 Повторувачи во учебната2018/19 

 Разгледување и усвојување на Годишниот извешатј за 
учебната 2018/19 
 

 
 
 
 
 
Учебна 
2018/19 
 

 
 

 Извештај за работа  на помошниот директор 
Во учебната 2018/2019 година помошниот директор ја реализираше 

својата програма преку следниве работни содржини: 

Содржина на работата 
Време на 
реализација 

- Изготвување на планот за дежурство на наставниците во 
училиштето. 

- Координација со планот за активности на училишната 
заедница 

- Контрола на состојбата на поставените материјално-
технички средства за реализација на наставниот процес, 
утврдување на фактичката состојба во која се наоѓа 
училишната зграда и преземање на чекори за 
премостување на евентуалните констатирани слабости. 

 - Координација на приоритетите за работа со вториот 
сменоводител во училиштето   

Учебна 2018/19 
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Содржина на работата 
Време на 
реализација 

 Координација на задачите околу реализација на 
проектните активности во училиштето. 

 Средба со училишната заедница заради утврдување 
на предностите и недостатоците во животот на 
училиштето и училишната клима, како и трасирање на 
пат за соработка околу тековните прашања. 

 

  

 Помош и реализирање на задачите околу 
дисциплината на учениците. 

 Разговори и средби со родители во училиштето. 

 

 Средба со локална самоуправа заради утврдување на 
предностите и недостатоците во опкружувањето. 
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03.07.2019 год.          Директор 
       _______________________ 

           Дритан Ганиу 
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